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Att åka på utbyte var det absolut bästa 
beslutet jag tagit. Jag var uttråkad och lite 
skoltrött och ville uppleva något nytt efter att 
ha pluggat tre år till civilingenjör i Uppsala. 
Jag har länge gillat England väldigt mycket 
och har rest dit ofta. Jag hittade då utbytet till 
Norwich och University of East Anglia där 
dom hade environmental science och var en 
av de bästa anläggningarna i världen inom 
det området.  

Jag läste Theory of environmental 
assessment, Modelling environmental 
processes och Climate change: science and 
policy. De två första var tredjeårskurser och 
den sista en andraårskurs. Den sista valde jag 
i sista stund då den jag valt från början var 
full. I allmänhet höll kurserna en bra nivå, 
största skillnaden för mig att alla tre kurserna 

endast hade uppsats som examinationsform och ingen tenta, vilket jag aldrig haft förut. Har 
nästan inte skrivit en enda uppsats sen jag 
började universitetet men det var väldigt kul.  

Biblioteket är en fantastisk resurs både för 
information och som en allmän plats att plugga. 
De hade en otrolig mängd datorer till förfogande 
och du kunde använda alla datorsalar över hela 
universitetet och komma åt dina filer. På det här 
universitetet åt man inte matlådor utan man åt 
antingen hemma, hade med sig mackor eller 
köpte mat. Det finns flera matställen att äta på 
och att vara svensk är väldigt trevligt i det här 
landet då allt upplevs som billigt.  

 

 Mitt favoritfik med afternoon tea -> 

 

 



Jag kom två veckor innan 
insparken började. Det var 
ganska långtråkigt men som 
tur var kom mina 
rumskompisar ganska tidigt. 
Det finns en facebookgrupp 
för erasmusstudenter i 
Norwich som är väldigt värd 
att gå med i för där finns folk 
som vill umgås. Det var annars 
inte så svårt att komma in i 
samhället, engelsmän är 
allmänt trevliga och kulturen 
och vädret är väldigt likt 
Sverige.  

Jag bodde i ett hus i ett område som heter Golden Triangle tillsammans med 3 andra tjejer och 
betalade under £300. Hyran var ungefär som jag betalar i Sverige, men i Norwich bodde jag 
centralt, här bor jag i Gottsunda. Man kan hitta boende via tex Facebook eller homerun på 
universitetets hemsida, där hittade jag mitt. Jag tyckte att allt var så otroligt billigt i England. 
Att dricka och äta är som nationspriser i Sverige. Det finns dessutom studentrabatter på 
mycket. Jag jobbade inte utan klarade mig bra 
på CSN, men vill man jobba behöver dom folk 
lite varstans.  

Det fanns så mycket att göra på fritiden! Dom 
har något som kallas för societies. Det finns 
alla möjliga typer tex för varenda sport du kan 
tänka dig, för utbytesstudenter, för alla 
nationaliteter och annat såsom bakning. Man 
träffar helt enkelt folk som har samma 
intressen och har socials, alltså träffar, och 
umgås eller festar. Universitetet erbjuder 
också aktiviteter som man kan träffa folk via. 
Jag rekommenderar starkt att gå med i 
Erasmus society, ESN. Dom ordnade bland 
annat en resa till Edinburgh där jag träffade 
några av mina bästa vänner. Nattlivet är också 
relativt bra. Se till att bli vän med en 
engelsman/kvinna för dom vet var och när 
man ska gå för att inte råka ut för folktorka. 
Det finns hur många barer som helst.  

 



Jag skulle säga att det här var en av 
mina mest händelserika terminer 
någonsin. Jag har inte älskat varje 
stund för visst fanns det stunder med 
hemlängtan, dock kan jag utan tvekan 
säga att om jag fick välja skulle jag lätt 
åka tillbaka och fortsätta mina studier 
där. Jag har träffat så mycket 
underbara människor och lärt mig så 
mycket på alla vis. Om du någonsin 
tänkt åka på utbyte så säger jag gör 
det! Även om du inte åker just hit så åk 
någonstans för det är det roligaste du 
kommer göra. 

 


